
Waga Czynniki zewnętrzne Waga Czynniki wewnętrzne

Szanse Silne strony

0,2

Zmiana wizerunku aktywności fizycznej - coraz korzystniejsze jej 

postrzegania (moda na ruch, budowanie poczucia prestiżu i 

elitarności przez aktywność fizyczną)

0,15
Warunki geograficzno-klimatyczne stwarzające  możliwości 

uprawiania zróżnicowanej aktywności fizycznej

0,2

Coraz lepszy wizerunek Polski na arenie międzynarodowej (z 

wykorzystaniem „dużej” infrastruktury umożliwia organizację 

międzynarodowych imprez sportowych)

0,15

Duże nasycenie określonego rodzaju infrastrukturą dla określonego 

rodzaju aktywności fizycznej (przede wszystkim boiska 

wielofunkcyjne)

0,05

Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, której 

beneficjentami zostają coraz częściej organizacje sportowe oraz 

działania w zakresie promocji aktywności fizycznej

0,1
Duże zasoby kadr kultury fizycznej (absolwenci Akademii 

Wychowania Fizycznego)

0,15
Rozwój infrastruktury i transportu w kraju (przede wszystkim na

poziomie lokalnym)
0,2

Zróżnicowanie źródeł finansowania zadań (budżet państwa, FRKF, 

FZSdU, budżet jednostek samorządu terytorialnego) 

0,05 Podniesienie poziomu wykształcenia w polskim społeczeństwie 0,1 Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w szkołach

0,05 Rozwój polityki europejskiej (UE) w obszarze sportu 0,15 Potencjał promocyjny sukcesów w sporcie wyczynowym

0,1
Możliwości wykorzystania środków UE na rzecz aktywności 

fizycznej
0,05

Gotowość społeczna do partycypacji w kosztach aktywności 

fizycznej (wydatki na aktywność fizyczną w strukturze wydatków 

gospodarstw domowych o większych dochodach - wg GUS)

0,1 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego (wolontariat) 0,1 Wysokie zainteresowanie społeczne wydarzeniami sportowymi

0,1
Rosnący udział biznesu w rozwoju sportu (wprowadzanie 

biznesowych zasad zarządzania) 

1,00 1,00

Zagrożenia Słabe strony

0,1 Spowolnienie wzrostu gospodarczego kraju 0,1

Brak wystarczającej infrastruktury sportowej dla konkretnego typu 

aktywności fizycznej (np. pływalnie, korty tenisowe) / ciągle jeszcze 

słaby stan techniczny istniejącej infrastruktury

0,15
Rozwój nowych technologii sprzyjających upowszechnianiu się 

siedzącego trybu życia
0,05 Mniejszy udział kobiet w aktywności fizycznej

0,1 Rozwarstwiania ekonomiczne społeczeństwa 0,1
Niski poziom kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej (w 

tym nauczycieli wychowania fizycznego)

0,1 Stereotypowe postrzeganie roli kobiet w społeczeństwie 0,1

Nieefektywny sposób realizacji zajęć wychowania fizycznego (niska 

frekwencja, monotonne zajęcia, brak kształtowania właściwych 

nawyków aktywności fizycznej, zajęcia prowadzone przez 

niedostatecznie przygotowanych nauczycieli nauczania 

zintegrowanego)

0,15

Zmniejszający się udział w przekazie medialnym sportów o niższej 

oglądalności, a o dużym potencjale w zakresie popularyzacji 

aktywności fizycznej

0,15
Niskie nakłady na aktywność fizyczną (budżet państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego itd.) 

0,15
Spadek prestiżu sportu wyczynowego za sprawą coraz częściej 

demaskowanych afer dopingowych oraz korupcyjnych
0,1

Niski poziom systematycznej aktywności fizycznej społeczeństwa i 

bardzo niski udział w zorganizowanej aktywności fizycznej 

0,1 Postępujący niż demograficzny 0,05

Niski poziom motywacji społecznej do uprawiania aktywności 

fizycznej (dla kontaktów z innymi osobami, dla integracji społecznej - 

wg badania Eurobarometr 2010)

0,15
Rosnące koszty szkolenia w sporcie wyczynowym oraz wzrost 

oczekiwań społecznych co do efektów tego szkolenia
0,1 Stały spadek sprawności i wydolności dzieci i młodzieży

0,05
Niedostosowanie działań (ofert) organizacji sportowych do potrzeb 

społeczeństwa

0,05

Niska efektywność zarządcza organizacji sportowych (model 

"społecznika"/"działacza" zamiast menedżera, często złożona 

struktura i niejasny proces decyzyjny, brak motywacji/umiejętności 

pozyskiwania środków spoza sektora finansów publicznych)

0,05
Nierówny dostęp do infrastruktury sportowej (w tym bariery 

finansowe) 

0,05 Realizacja inwestycji sportowych kosztem programów "miękkich"

0,05

Obiektywnie wysoki koszt partycypacji w aktywności fizycznej, 

prowadzący do marginalizacji pewnych grup społecznych (np. 

uboższe warstwy społeczne w miastach)

1,00 1,00

Załącznik 3. Elementy analizy SWOT dla Programu Rozwoju Sportu do roku 2020


